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W TYM NUMERZE, m. in.: 
 

1. PODZI�KOWANIA – s. 1, 2. 

2. TYDZIE� BIBLIOTEK – s. 1, 2, 3. 

3. KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW SBP – s. 3, 

4. 

 

Zako�czenie TYGODNIA BIBLIOTEK 
 
 

Uroczyste zako�czenie TYGODNIA 
odbyło si� 14 maja br. w Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej w Krakowie z 
inicjatywy jej dyrektora – dra Artura Paszko, 
a przygotowane przez członka Zarz�du 
Okr�gu Małopolskiego SBP p. Teres� 
Szczerbi�sk�. Jednym z go�ci był dyrektor 
Departamentu Współpracy z Samorz�dami i 
Upowszechniania Kultury Krzysztof
Marszałek, reprezentuj�cy patrona TB –
Ministra Waldemara D�browskiego. Tego 
dnia czytelnicy (nie tylko zreszt� z Krakowa, 
ale np. równie� z Czech) zwiedzali Działy 
WBP, mogli sp�dzi� popołudnie z ukrai�skim 
twórc� i tłumaczem literatury polskiej 
Aleksandrem Gordonem i wysłucha� 
barokowych kompozycji Vivaldiego i Corellego 
w wykonaniu „Concerto Lamelli”, zespołu 
składaj�cego si� głównie uczniów 
muzycznych szkół podstawowych i 
gimnazjum. Szczególnym momentem była 
premiera Sonetów Rzymskich kard. Andrzeja 
Marii Deskura w wykonaniu aktora Wojciecha 
Malaka. Obecni mogli zakupi� promowany 
tom wierszy, a tak�e spotka� si� z 
rodze�stwem kardynała-poety. Ponadto na 
trasie Planty-Bronowice przez sze�� godzin 
je	dził specjalny Tramwaj Biblioteczny, 
sponsorowany przez Miejskie 
Przedsi�biorstwo Komunikacji, obchodz�ce 
wła�nie 130-lecie istnienia. Wolontariuszki 
czytały wiersze m.in. Tuwima, Brzechwy, 
Broniewskiego, a tak�e udzielały informacji nt. 
bie��cej pracy bibliotek.  Imprezie 
towarzyszyły wystawy okoliczno�ciowe: 
Juliusz Verne, 600 lat Suchej (po�wi�conej 
dziejom i kulturze Suchej Beskidzkiej) i 
Transylwa�skie drogi. Bukowi�skie �cie�ki
(fotografia).      
  
                 M. J. Wachowicz 

P O D Z I � K O W A N I A 
 
 

Zarz�d Główny Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich i Biuro ZG SBP 
pragn� niniejszym zło�y� serdeczne 
podzi�kowania wszystkim, którzy 
zdecydowali si� wpłaci� cz��� swojego 
podatku za rok 2004 na konto naszej 
organizacji.  

Uprzejmie informujemy, �e 
zgromadzona z tytułu „wpłat 1 %” kwota 
zostanie spo�ytkowana zgodnie z celami 
statutowymi Stowarzyszenia. 

O szczegółowym rozdysponowaniu 
tej kwoty zdecyduje Zarz�d Główny SBP, 
powiadamiaj�c publicznie o sfinansowaniu 
konkretnych zada� programowych. 

 
 

Z wyrazami wdzi�czno�ci 
 

Zarz�d Główny SBP 
 



��������	�
��������������������

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
II edycja TYGODNIA BIBLIOTEK 
 
TYDZIE� miał, jak si� okazało, znacznie 
wi�kszy rozmach ni� w roku ubiegłym. 
Sama fraza „TYDZIE� BIBLIOTEK” 
pojawiła si� w wyszukiwarce Google 7390 
razy, a hasło TYGODNIA „Biblioteka 
otwarta dla Ciebie” dało  w niej kilkaset 
wyników. Zaprezentowano nowe rodzaje 
przedsi�wzi��. Wiele ciekawych opisów 
przebiegu realizacji programu mo�na 
znale	� w AKTUALNO
CIACH EBIB-u, 
jak równie� na stronach lokalnych bibliotek 
i w innych miejscach Sieci. Imprezy 
przygotowały bowiem tak�e te placówki, 
które nie stan�ły do konkursu (np. w 
Hajnówce). Apel do uczestników konkursu 
zamieszczamy na s. 3.     
 

 
 

  

Nowo�ci wydawnicze: 

    
  -  „Automatyzacja bibliotek publicznych” 
     Materiały z ogólnopolskiej konferencji 
      Warszawa, 24 – 26 listopada 2004 r.  
     Seria: Propozycje i materiały  
     Wydawnictwo SBP 
 

  -  Stefan Demby „Wybór pism“ 
     Dobór, komentarz i opracowanie 
     Danuta Rymsza-Zalewska 
     Wydawnictwo SBP  
  
-  „Zasłu�eni dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy  
    Polskich” 
    Praca zbiorowa pod  
    red. Andrzeja Jopkiewicza 
    Seria: Bibliotekarze polscy  
    we wspomnieniach współczesnych (9) 
    Wydawnictwo SBP 
 
-   Anna Zielak 

     „Niepełnosprawni w �wiecie internetu” 
      Seria: Propozycje i materiały 
      (Nagroda Młodych SBP) 
      Wydawnictwo SBP  

 

Gratulacje i �yczenia  
 
  Warszawa, 18 maja 2005 r. 

Dyrekcja i Pracownicy Biblioteki 
Publicznej w Kartuzach 

Dzi�kuj�c serdecznie za otrzymane dzi� 
zaproszenie na uroczysto�ci 60-lecia Biblioteki 
Publicznej w Kartuzach, przekazuj� na r�ce 
Dyrekcji dla wszystkich obecnych i byłych 
pracowników Waszej Biblioteki gratulacje, 
serdeczne pozdrowienia oraz wyrazy uznania i 
szacunku za Wasze dokonania.     
Wszystkim pracownikom Biblioteki przesyłam 
�yczenia owocnej i twórczej pracy na niwie 
rozwoju czytelnictwa oraz pomy�lno�ci 
osobistej.  

 Jan Wołosz, 
 Przewodnicz�cy  

Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich 

 Podzi�kowania 
 

 Kartuzy, 23 maja 2005 r. 
�

Szanowny Panie Przewodnicz�cy, 
w imieniu wszystkich pracowników i swoim 
bardzo dzi�kuj� za �yczenia i gratulacje z 
okazji Jubileuszu 60-lecia działalno�ci 
Biblioteki Publicznej w Kartuzach. 

Pragn� tak�e podzi�kowa� za 
otrzymany MEDAL "W DOWÓD UZNANIA". 
To dla nas ogromny zaszczyt i wyró�nienie,  
a tak�e uhonorowanie pracy kieruj�cych 
nasz� placówk� kierowników i dyrektorów 
oraz oddanych słu�bie na rzecz społeczno�ci 
czytelniczej Kartuz pracowników. 
Serdecznie pozdrawiam i �ycz� spełnienia 
marze� w �yciu osobistym i zawodowym. 
  
                                               Z wyrazami szacunku 
                                               Kazimiera Nowicka  
                                               Dyrektor 
                                               Miejskiej i Powiatowej 
                                               Biblioteki Publicznej 
                                               w Kartuzach 
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- 9 maja br. Przewodnicz�cy SBP Jan Wołosz wzi�ł 
udział w uroczysto�ci jubileuszu 70-lecia MBP w
Bełchatowie. 
- 11 maja br. Oddział Elbl�ski SBP i Biblioteka 
Elbl�ska im. Norwida zorganizowały integracyjny 
wyjazd do Olsztyna w ramach Dnia Bibliotekarza. 
Uczestnicy zwiedzili Bibliotek� Multimedialn� 
„Planeta 11”, Zakłady Graficzne OZGraf i WBP w 
Olsztynie. 
- 14 maja br. Jan Wołosz uczestniczył w  jubileuszu 
60-lecia i Sesji Naukowej BP w Suwałkach. 
- W dn. 19 – 20 maja br. w siedzibie wałbrzyskiej 
Powiatowej Biblioteki Publicznej („Biblioteki pod 
Atlantami”) odbyło si� XVII spotkanie Zespołu ds. 
Bibliografii Regionalnej SBP. Uczestniczyło w nim 50 
bibliografów z polskich bibliotek (członków Zespołu) 
oraz bibliotekarze z Czech.   
- 22 maja br. około 400 pracowników bibliotek 
przybyło w ramach dorocznej pielgrzymki na Jasn� 
Gór�. Wi�cej informacji na stronie 
http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=73
5  
- 31 maja br. pracownicy bibliotek samorz�dowych 
Województwa 
l�skiego obchodzili na Zamku w 
Pszczynie Wojewódzki Dzie� Bibliotekarza i 
Bibliotek. W uroczysto�ci uczestniczyli m.in. Prof. 
Jan Malicki – Dyrektor Biblioteki 
l�skiej, i Sylwia
Błaszczyk – członek ZG SBP. Wi�cej informacji na 
stronie 
http://ebib.oss.wroc.pl/newPHP/news.php?396   
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opracowanie i redakcja:  
Małgorzata Konowrocka, Mikołaj J. Wachowicz - pracownicy Biura ZG SBP. 

tel.: (0-prefiks-22) 825-83-74 fax: (0-prefiks-22) 825-53-49 
e-mail: biurozgsbp@wp.pl adres: Al. Niepodległo�ci 213, 02-086 Warszawa 

serwis informacyjny SBP: http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/ 
 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania materiałów oraz wprowadzania zmian – bez porozumiewania si� z autorem. 
Biuletyn wydaje si� do u�ytku wewn�trznego. 

 
Przygotowania do Krajowego Zjazdu 

Delegatów SBP 
 

Zintensyfikowały działalno�� powołane  
w ubiegłym roku komisje przedzjazdowe. 
Komisja Organizacyjna przygotowała 
techniczne zaplecze KZD i towarzysz�cej 
Zjazdowi konferencji Digitalizacja Bibliotek 
Publicznych. 
Komisja Programowa przedyskutowała i 
ostatecznie zredagowała dokument Program 
działa� SBP na lata 2005 – 2009. 
Zatwierdziła równie� nast�puj�ce pozycje 
wydawnicze, przeznaczone dla uczestników 
Zjazdu: Kodeks etyki bibliotekarza i
pracownika informacji; Biuletyn Informacyjny 
SBP nr 1/2005 i 2/2005; Bibliotekarskie Silva 
Rerum; Automatyzacja bibliotek 
publicznych. Materiały z ogólnopolskiej 
konferencji... (zob. Nowo�ci wydawnicze, 
s. 2).  
Komisja Statutowa zgromadziła propozycje 
poprawek z całego �rodowiska SBP i 
opracowała je w formie tabelki 
porównawczej z komentarzem. Głosowanie 
nad zmianami le�y w gestii uczestników 
KZD.  
Ponadto Komisja Odznacze� i Wyró�nie� 
ZG SBP zarekomendowała kandydatów na 
Członków Honorowych SBP i do medalu „W 
dowód uznania”.  

 
 
 

      Apel do uczestników konkursu Na 
najlepszy program działa� w TYGODNIU 
BIBLIOTEK 

Zwracamy si� z uprzejm� pro�b� do 
wszystkich bibliotek i struktur SBP, które 
nadesłały nam projekty programów działa�, o 
dostarczenie dokumentacji przebiegu 
zamierzonych przedsi�wzi��. W opisie powinny 
si� znale	� nast�puj�ce dane: rodzaj i adresat 
imprezy, liczba uczestników (dokładna lub 
szacunkowa), imprezy nie zrealizowane 
(przyczyny), współpracownicy (zwłaszcza 
stopie� zaanga�owania samorz�dów i mediów), 
sposoby promocji. Mile widziane b�d� materiały 
zdj�ciowe, płyty CD, plakaty, zakładki, 

informatory i inne materialne �wiadectwa. 
Podmioty, które brały udział w poprzedniej edycji 
konkursu, mog� wykorzysta� schematy 
sprawozda� opracowane przez nas w roku 
ubiegłym. W razie w�tpliwo�ci prosimy o 
kontakt.  
 Termin nadsyłania relacji na adres Biura 
Zarz�du Głównego SBP (zob. ni�ej: stopka 
redakcyjna) upływa 30 czerwca 2005 r. 
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Krajowy Zjazd Delegatów SBP 2005 

 

 Pocz�tek czerwca to czas Krajowego Zjazdu Delegatów SBP. Z tej racji przypominamy 
najwa�niejsze zadania, przed którymi stan� ust�puj�ce władze oraz 77 reprezentantów, 
wyłonionych spo�ród lokalnych struktur naszego Stowarzyszenia: 

 

I dzie� (4 czerwca 2005 r.) 

Cz��� robocza  

– wybór Prezydium Zjazdu, przyj�cie porz�dku i regulaminu obrad, wybór Komisji          
Zjazdowych (Mandatowej, Wyborczej, Statutowej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków) i     
przyj�cie ich regulaminów.  

Cz��� oficjalna  

– odczytanie listy zmarłych członków SBP, w tym Członków Honorowych (niestety, w 
ci�gu ostatniej kadencji odeszło Ich a� 59); wyst�pienie ust�puj�cego 
Przewodnicz�cego Jana Wołosza i zaproszonych go�ci; wr�czenie medali i wyró�nie� 
oraz Nagrody im. Łysakowskiego (El�bieta Barbara Zybert, Kultura organizacyjna w 
bibliotekach; Kazimierz Ossowski, Prasa Ksi�stwa Warszawskiego; Marek Nahotko,
Metadane: sposób na uporz�dkowanie Internetu)  i Nagrody Młodych (zob. Nowo�ci 
wydawnicze na s. 2);  

– sprawozdania: z działalno�ci ZG SBP, Zarz�dów Okr�gów SBP, Sekcji Komisji i 
Zespołów ZG SBP, Skarbnika SBP Andrzeja Jopkiewicza, Głównej Komisji Rewizyjnej 
(Przewodnicz�ca Komisji Maria Bochan), Głównego S�du Kole�e�skiego 
(Wiceprzewodnicz�cy S�du Bolesław Howorka); dyskusja nad sprawozdaniami; 

– wyst�pienia przewodnicz�cych: Komisji Programowej (El�bieta Stefa�czyk), Komisji 
Statutowej (Ewa Stachowska-Musiał), Komisji Mandatowej (Krystyna Brodowska); 
dyskusja; 

– głosowanie nad absolutorium dla ust�puj�cego Zarz�du Głównego SBP; 
– wybór nowego Przewodnicz�cego SBP; 
– uchwalenie zmian w Statucie SBP (propozycje zgłosiły: Komisja Statutowa, lokalne 

struktury Stowarzyszenia, Biuro ZG SBP). 

II dzie� (5 czerwca 2005 r.) 

- przyznanie godno�ci Honorowego Członka SBP (zgodnie z przyj�t� tradycj� z 13 
kandydatur mo�e zosta� wyłonionych maksymalnie 6 nazwisk); 

- wybór władz SBP: Zarz�du Głównego (14 osób), Głównej Komisji Rewizyjnej (7 
członków i 2 zast�pców), Głównego S�du Kole�e�skiego (5 osób); 

- przyj�cie Programu działania SBP na lata 2005 – 2009 i wniosków KZD. 

 


